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Nézzék az elvtársak, 
MILYEN GYORSAN 

és jól dolgozunk ML..44 

Az Állami Hirdefövállalt vezetője bejelentette» hogy az újonnan 
felállított 12 hirdetőoszlopra felragasztják a Békekongresszus, a Nem-
zeti Színház és a Csepel-műveket népszerűsítő plakátokat Itt a belvá-
rosban valóban már harmadikán láttuk, hogy fenn vannak a színes pla-
kafok az áj oszlopokon. De a külvárosban, a munkáslakta területeken 
felállított oszlopokra még november harmadikán sem voltak plakátok 
ragasztva. Ugy látszik, as Állami Hirdetővállalat vezetője kirakatpoli-
tikát folytat és ha Budapestről vendégei érkeznek, elvezeti őket ide a 
belvárosba és valószínűleg úgy mondja; „Nézzék az elvtársak! M{lyen 
gyorsan és jól dolgozunk mi itt. Szegeden!" 

• Ás Állami Hirdefövállalat vezetője szóban elismeri, hogy a 12 
Új hirdetőoszlopot azért rakták a munkásnegyedekbe, hogy díszítsék 
ot>t is az utcákat és tájékoztassák a környéken lakó dolgozókat az ese-
ményekről. Szeretnénk végre az igért plakátokat az új hirdetőoszlopo-
kon látni, mind a Szivárvány-utca sarkán, mind pedig a többi helyen is. 

S Z Í V Ó S harc a művészi fejlődés 
érdekében 

Békekongresszus tiszteletére 
fendezte péntek esti előadását a 
Szegedi Nemzeti Színház. Körmöczi 
László elvtárs, a színház rendezője 
mondott az előadás előtt beszédet és 
ennek során Ígéretet te'il a színház 
dolgozóinak nevében: állandó szívós 
harcot indítanak a művészi fejlődés 
érdekéhen, darabról darabra meg 
akarják közelíteni a szocialista rea-
lizmus művészetének lelkesítő pél-
dáit, hogy ezzel is felzárkózzanak a 
dolgozók tömegének békcharcához. 

1 A GORKIJ KÖNYVTÁR orosz 
Nyelvtanfolyamának hallgatói nuir 
ittazázan vannak. Állandóan újabb 
és újabb hallgatók jelentkeznek, 
ezért a tanfolyam vezetősége elhatá-
rozta, hogy új tanfolyamot is Indít. 

GESZTENYEPÜRÉS REPÜLŐ-
GÉPEK. A cukrászati vállalat (Ger-
beaud) a vidéki városokat is ellátja 
gesztenyepürével és cukrászsütemé-
nyekkel. Az édességeket repülőgé-
pen szállítják a legtávolabbi váro-
sokba Igy a vidéki dolgozók is 
frissen élvezhetik a kiváló minőségű 
olcsó süteményeket. 

KECSKÉSTELEPEN a Viz- és 
Csatornaművek dolgozói most fe-
jez.ték be egy 615 méteres viz veze-
tékhálózat építését három új köz-
kifolyóval. Hattyastelepen most fe-
jezték be a 798 méteres vizvezeték-
hálózat lefektetését és négy új 
közkifolyót is létesítenek. 

A SZEGEDI FOLDMtl VESSZŐ VET-
KEZET átszervezi a szövetkezeti 
boltokat. Dolgozó parasztságunk ifié-
nyelt akarják azzal Is kielégíteni, 
hogy még rendesebb és tisztább üz-
letekben szolgálják ki őket. 

A MAGYAR-SZOVJET TÁRSA-
SÁG Rókus II. alapszervezete Kos-
suth lajos-sugárút 71. szám alatti 
helyiségében november 4-én este 7 
órakor a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom emlékére műsoros kul-
túrestet rendez. 

A SZEGEDI Dózsa, Táncsics, Ha-
1-dás és Alkotmány termelőcsopor-
tok tagiad az elmúlt napokban f e d -
ték fel a késó őszi zöldségféléket, 
salátát és hagymát. Hozzáfogtak a 
koratavaszi zöldségfélék talajának 
előkészítéséhez is. Az Alkotmány 
termelőcsoport. 40 hold zöldségfélét, 
a Táncsics pedig 25 hold zöldség-
félét termel tavaszra. 

„Béke" cigaretta kerül 
forgalomba 

November 4-én, a Magyar B-éke-
kongresszus első napján ú j ci-
garettái hoz forgatomba a Dohány-
értékesítő Vállalat. Az ú j cigaretta 
neve: „Béke". A különleges keveré-
sű kitűnő minőségű szivarkát 18 fil-
léres áron 6-án már a vidéki do-
hánykisárudákban is árusitják. 

Az „Orosz kérdést" játszák 
ismét a postás színjátszók 
A Magyar-Szovjet Társaság Bel-

város 111. szervezete november 4-én 
este fél nyolckor kul'túrműsort ren-
dez. A Postás Szakszervezet szín-
játszói az „Orosz kérdés" dírnű szín-
darabot ad jók elő. A rendezőség 
mindenkit szeretettel meghív, 

A TÜZÉP KULTŰRCSOPORTJA 
Rákosi elvtárg kiszabadulásának 10. 
évfordulója alkalmából november 
4-én. szombaton este 6 órai kezdet-
tel Vár-utca 4. szám alatti kultúr-
termében műsoros estet rendez. 

AZ EGYETEM BÖLCSÉSZKA-
RÁN is békeműszakot indítottak. 
Az egyetemi hallgatók felajánlot-
ták, hogy az előadásokra pontosan 
eljárnak és még fokozottabban je-
gyeznek. A hallgatók vállalták még 
azt is, hogy a kötelező olvasmá-
nyokat is elolvassák, a professzo-
rok pedig még alaposabban felké-
szülnek az e 'őadásra. 

MINDEN SZEGEDI ISKOLÁBAN 
novrmber 15-én megindul a szUlők 
iskolája. A Sziilői Munkaközösség 
felvilágosító munkával meggyőzik a 
szülőket arról, hogy vegyenek részt 
az előadásokon. 

A SZEGEDI ECSETGYAR kultúr-
gárdája és a Kenyérgyár kultúrgár-
dája a szakszervezeti székházban 
kultúrelöadáüt tart. 

A SZEGEDI KENDERGYÁRBAN 
november 3-áii ünnepélyes keretek 
között indították meg a békemü-
szakot. Az üzem dolgozói igen szép 
eredményeket értek el, A legjobb 
eredményt Vastagh Istvánné göm-
bölyítő 191 százalékával érte el. 

A SZEGEDI VILLAMOSVASÚT nz 
elmúlt napokban vizsgáztatott le tit 
női kocsivezetőt. Bálint Rozália és 
Kollár Rozália jelesen, Bódls Jó-
zsefné Varjas) Mária Magasparfl Mi-
hályné pedig közepesen feleltek meg 
a koeslvezetől vizsgán. 

« Párthirek 
Felhívjuk a felsőfokú magánta-

nulók figyelmét, hogy a tanuláshoz 
szükséges irodalmi jegyzéket a 
Pár tokta tás Házában vegyék át. 

Agit-prop. Osztály. 
Az instruktor elvtársak részére 

ma, szombaton délután 4 órakor 
értekezletet tar tunk a szervezési 
osztályon. (Sztálin-sétány 10.) 

Alapfokú és középfokú politikai 
Iskolaanyag átvehető minden nap 10 
órától a Pártbizottság sajtóosztá-
lyán. 

Béke és november 7-1 plakátok 
(ingyenes) átvehető a Pártbizottság 
sajtóosztályán mai naptól kezdve. 

Sajtóosztály. 

Szakszervezeti hirek 
A gyermekgyógyászati szakcso-

port értesíti tagjait, hogy a novem-
ber 3—4—5-re hirdetett scarlát-
kongresszus elmarad, helyette 10— 
11—12-én tar t juk meg Budapesten. 

Vezetőség. 

LELKESEN KÉSZÜL az ecset-
gyári DlSs-kultúrcsoport november 
hetedikére. „A mi emberünk'' cimű 
egyfelvonásos színdarabot mutálják 
be a szakszervezeti székházban. 

Megjelenik 
az első orosz-magyar 

műszaki szótár 

November 7-én több mint 73 
címszót tartalmazó orosz-magyar 
műszaki szótár jelenik meg, 
amely mérnökeinknek, techniku-
sainknak, sztalu'movistámknak és 
újítóinknak hatalmas segítségére 
lesz a szovjet szakirodalom ta-
nulmányozásában. 

Szeged Városi Tanács 
végrehajtó bizottsága 

HIRDETMÉNY 
Felhívom Szeged Városi Ta-

nácsa végrehajtó bizottságának 
területén lakó gazdálkodókat, 
akik az 1945—1950. évben öntö-
zéses zöldségtermelést folytat-
lak, hogy haladéktalanul jelent-
kezzenek a városi bérház IL em. 
21. sz. szobában. 

VB elnök 

K ü l ö n v o n a t B u d a p e s t r e 
november 5-én, vasárnap 

az SzSzMTE—ÉDOSz mérkőzésre 
Oda-vissza 33'- Ft az IBUSz-nál 

I népjóléti minisztérium 
ujabb rendelete 

a vörhenybetegenkel kapcsolatos 
eljárás szabályozására 

A rendelet előírja, hogy a beteg-
ség kezdetétől számított 40 napig el 
kell különíteni a beteget Ezt az 
időt azonban a hatósági orvos har-
minc napra lecsökkentheti, ha a be-
tegség enyhe lefolyású 

A fertőzés forrása elsősorban a 
beteg, de a fertőzést terjeszthetik 
azok is, akik a beteggel érintkez-
nek. Közülük sokan bacillushordo. 
zók, anélkül, hogy maguk megbete-
gednének. Ezért a rendelet előírja, 
hogy a beteg osak akkor maradhat 
a lakásán, ha neki és ápolójának 
külön szobát biztosítanak. Ez is 
csak abban az esetben lehetséges, 
ha a beteggel egy lakásban nem la-
kik olyan személy, aki a betegsé-
get iskolába, ovodába, gyermekvé-
delmi intézetbe, vagy kórházi gyer-
mekosztályra bevihetné. 

x EZÚTON mondunk köszönetei 
az ismerősöknek és kedves szom-
szédoknak. akik felejthetetlen drága 
jó feleségem, édesanyánk temetésén 
résiztvettek és fájdalmunkat részvé-
tükkel, virágadományaikkal igyekez-
tek enyhíteni Vámosi dr-nak oda-
adó munkájáért . Gyászoló Mészáros 
család 

NAPIREND 
1950 november 4., szombat 

MOZI: 
Belvárosi 6, 8: Van hazájuk. 
Korzó 6. 8: Na"v alkalom. 
Fáklya 6, 8: U j Kina születik. 

SZÍNHÁZ: 
' Szombat: Csillagtárna „Shakes-
perrc'"-bérlet. 

Vasárnap délután. Csillaglárna. 
faBiaha"-bérlet. 

Vasárnap este: Csillag,árna. Bér 
Jelszünet. 

Előadások kezdete délután 4 és 
teste fél 8 órakor. 

• 
A Múzeum újjárendezet t képtára 

n y i t v a dé le lőt t 9 . tő i dé lután 1-lg 
'(hétfő kivételével) Belépődíj ninca. » 

1 'Állandó éjjel-nappali szolgálatot 
tart: 

13/72 számú gyógyszertár Klau-
zál-tér 9. Aradi-utca sarok. 

13/71 számú gyógyszertár Pe-
tőfi Sándor-sugárút 41b. 

13/67 számú gyógyszertár Kos-
suth Lfljos-súgárút 31. 

Este 8 óráig tart nyitva: 
13/70 számú gyógyszertár Uj«*e. 

ged. 
13/68 számú gyógyszertár Kál-

vária- tér 7. 
A Földműves-utcai gyógyszertár 

minden nap este 7 óráig tart szol-
gálatot. 

LDÖJÁRÁS.IELENTÉS: Megélén-
külő déli, délnyugati, később erős 
nyugat i , északnyugati szél, tovább-
ra is felhős idő, sokfelé eső. a hő-
mérséklet átmenetei ig kisebb emel-
kedés után süllyedni fog. 

VÍZÁLLÁSJELENTÉS: A Tisza 
Tccsö és Szolnok között apad, más-
hol árad. A Tisza hőmérséklete 
Szegednél 8 fok. Mai vízállások: 
Szolnok 162 cm (36 százalék), 
Csongrád 73 (33), Szeged 82 (29). 
A Maros Makónál —14 (7). 

BELVÁROSI MOZI 
• ' TELEFON: 40-25 

Szerdáig-

Van hazájuk... 
K O R Z Ó M O Z < 

===== TELEFON: 83-44 ===== 
November 10-ig 

A nagy alkalom 
Széchenyi FÚ KLYfl filmszínház 

—Z TEI.EFON: 84 77 = = 

Uj Kína születik 
Előadások kezdete hétköznap 6 
és 8 kor, vasár, és ünnepnap 

4, A és 8 órakor 
Pénztárnyitás délelőtt 11—12 

ig, délután egy órával az elő-
adás kezdete elő'it. 

A P R Ó H I R D E T É S E K 
I _FOGLALKOZÁS_ | 

BEJÁRÓNŐNEK, vagy bármilyen 
házi munkára ajánlkozom. Mosást 
vállalok. Hétvezér-u. 53. - 21279 
KÖZÉPKORÚ jólföző mindenes? fel-
veszek. Erzsébet kalaposnál. Lenin-
u. (Kárász-u.) 17. 21315 
BEJÁRÓNŐT reggeli órákra felve-
szek. Kigyó-ntca 1, III. 9 21290 
ÖNÁLLÓ főzőnő bentlakónak felvé-
tetik. Béke-ntca 2b. felső csengő. 

2301 

I ADÁS-VÉTEL 1 
KESZTYŰ-, fűző- és fehérneműüzle-
temet Lenin-utcából a Kölcsey.utca 
3 szám alá helyeztem át. özv. Pau-
lusz Jenőné. 
KARÓRÁT, zsebórát, ébresztőórát 
magas árban veszek Fischer órás-
mester. Szeged. Klauzál-tér 3. szám. 
KERÉKPÁR varrógép, írógép javí-
tása szakszerűen Rádió OKA utal-
ványra, kerékpárgumik, alkatészek 
kaphatók Kelemennél, Kelemen-utca' 
11. szám. 
BŐRKABÁT javítás vízhatlan festés, 
sel szakszerűen készül Csordás bő r . 
ruhakészítőnél Szent Miklós-utca 7. 
LEGSZEBB bizsutériák, dísztárgyak 
legolcsóbban, márkás porcellánt, 
nippet, ólomkrls?ályt veszek. Szelei-
né. Kelemen-utca 7. 
TEHER AUTÓ-pó?kocsit 2 vagy 3 
tonnásat megvételre keres a Szegedi 
Nemzeti Színház. 
EGY modern konyhabútor és egy 
mosóteknő eladó. Csaba-úica 7. 

31326 
VILLANYTELEP mellett értékes 
házrész 6200 forin?, Szijjártó iroda. 
Kossuth Lajos-sngárút 11. 21319 
EGY használt kályha eladó. Érdek-
lődni Partizán-utca 1, házfelügyelő-
nél. 21320 
EBÉDLÖBUTOR eladó. Megtekinthe-
tő: Kecskemétiné, Móricz Zs.-rakpart 
4 szám. 21291 
EGY gyermekágy fehérnemű tartó-
val és több inóságok eladók. Tó-u. 
12 szám. 21334 
ELADÓ egyéves süldő továbbhfzla-
lásra. egy kályha, ablaktokok és 
rámák Hajnal-u 49b. 20972 
HÁLÓSZOBABUTOR olcsón eladó, 
asztalosnál Felsőtiszapart 23. 

21289 
EBÉDLŐ és ruhásszekrény, tükör, 
női cipő, kabát, mosdó eladó. Ju-
hász Gy.-utca 11. Tóbiás. 21298 
OLCSÓN eladó karikahajós női var-
rógép. Hétvezér-utca 38/b. Bódiné. 

21297 
ÍRÓASZTALOKAT és iratszekrényt 
magas áron veszek. Mikszáth K.-ut-
ca 19. Pappnál. 21302 
EL'A'DÓ szép perzsabunda, magyar 
perzsa összekötő. Érdeklődni: Fod-
rászüzlet, Szent György-utca 10. 

21316 
REKAMTÉT, férogmenteset keresek 
megvételre. Ajánlatokat „Jókarhan" 
jeligére. 21304 
HÁLÓSZOBAMJTOR, úi. diófa, fé-
nyes, politúros eladó. Jókai-utca 5. 

25318 
LfBAAPRÓLÉK, bús. libamáj, máj, 
kacsa- csirke naponta legolcsóbban 
Fcdornénál. Kígyó-u. 1. 
ELADÓ kis tűzhely, fürdőkályha, 
39-es női cipő, székek. Pusztaszeri-
u 10. szám. 21274 
EGY diófaháló eladó. Petőfi Sándor-
sugárút 10. szám. 21272 
SZjNHAZI látcső jutányos áron 
eladó. Hajnóczy .Korona) utca 27. 
szám. 21277 
EGYBEÉPÍTETT ikerágyat vagy 
két egyszemélyes ágyat megvételre 
keresek. Vidra-u. 6, trafikban. 21282 

HUSZÁR-FÉLE ház eladó. Petőfi-
telep 57 u 1238. sz. 21275 
DIÓFAHALŐK, kombinált szekrény, 
rekamiéváz, asztalok kaphatók Nagy 
Mihálynál. Szeged, Dugontcs-tér 3. 
EGY hármasszekrény eladó. Dugo-
nics-u 18, udvari épület. Érdeklőd-
ni- 9—U óráig. 21286 
FRÁTER műköszőrűsnél ollók, bo-
rotvák. kések, hajnyírógépek kiv 
szörülése, eladása. Mikszáth K.-u. 
5. szám. 21222 
ELADÓK könnyű gyümölcsszállító 
féderes kocsi, Meidinger-kályha, 
konyhai vízvezetékhez kagyló csap-
pal. Bokor-u. 14. 21325 
CSERÉPTETŐS deszkaszfn és egy 
kukoricagóré eladó. Hobiárt basa-u. 
39. szám 21278 
HATSZEMÉLYES evő-, valamint 
étkészletet és kombinált szobabú-
tort vescek. .-Ármegjelölés'' jeligé-
re. 21288 
ELADÓ; jő állapotban lévő fekete 
39-es és 40-es női cipő, 39-es hócipő, 
szép madárkalicka. Arany János-u. 
10, II 4 212711 
VASKALYHAK és tűzhelyek eladók. ' 
Rom-u. 9. Balogh. 21240 
FÉL telek eladó Felsővároson. Kc-
reszl-u. 16. szám. 21293 
NAGY kutyát veszünk. Egyetemi 
Gyógyszertani Int , Dóm-tér 2/f. 

21281 
FÜRÉSZPOROSKALYHAT, jókar-
ban lévőt veszek. Ugyanott egy vas-
kályha eladó Wolf Péter műszerész, 
Híd-u. 1. szám. 21247 
SZOBA, konyhás házat gyümöl-
csössel keresek, megvételre. „Újsze-
ged" jeligére. 21264 
SÜTŐVEL ellátott gáztűzhelyet ke-
resek megvételre. Levélbeli értesí-
tést kér Zsembery Istvánné, Vedres-
u. lb. szám 
BARACKPÁLINKA V* l ' ter 19.50 
forint. Császárkörte Yi liter 18.50 
forint. Meinl-fiók, Lenin-u 
IRÓASZTLOKÉRT és használt bű-
torokért magas árat fizetek. Singer-
né. Török-u. 6, kapuval szemben. 

20919 
CIMBALOM háromnegyedes, pedá-
los, Braun-gyártmányú, olcsón el-
adó. Megtekinthető; Babos hang-
Sierüzletében, Oroszlán-u 21249 

S z e m ü v e g i a v i l á B 1 
Műszaki fényképezés 
Fotólaboratórium 

L I E B M A N N . Kel.rn.f-u. 1Z Ul.fon <6-53 

| KÜLÖNFÉLÉK | 
KÉPEIT kereteztesse Kárpáti kép. 
keretezönél. Mindenféle képek állan-
dóan raktáron. Szálin-krt. 53. sz. 
LACZKÓ órás, Széchenyi-tér 9. 
Zsótér-ház. Órák javítását olcsón, 
1 évi jótállással készítem 
SZÉP menyasszonyi ruha és fátyol 
kikölcsönzése. Erzsébet kalapsza-
lon, Lenin-utca 16. (Kárász-utca). 
MELLTARTÓT, gyógyhaskötőt, fű-
zőt, gumibarisnyát és melltartós-
kombinát mérték után hozott anyag, 
ból készít Höfle. Klauzál-tér 3. sz. 
CSURY órás Mikszáth Kálmán-utca 
8. Precíziós órajavítás jótállással. 
Mindenféle órák vétele és eladása. 

Ma és holnap este _ i 
a LIGET-vendéglőben i a n c ! 

I . A K A S 

SZÉP bútorozott szoba kiadó. Meg-
tekinthető délután 3—8-ig. Kossuth 
Lajos-sugárút 19 szám, I. era. 2. 

31329 
KÉTSZOBÁS belvárosi különbejára-
tú társbérleti lakás bútorral átadó. 
„Régi bérű" jeligére. 21292 
KÜLÖNBEJÁRATU kis udvari szoba 
fürdőszobahasználattal kiadó nov. 
15-re Dugonics-tér 11, I. ím. 3. 

21336 
VIDÉKI 'tisztviselő keres különbeiá-
ratú modern bútorozott szobát, fiir-
dőszobahuználattal . Lehetőleg lép-
csőházi legyen. „Vidéki" jeligére. 
ÜRES nagy bútorozott szobát kony-
hahasználattal keres gyermektelen 
cipész házaspár. Külvárosban is 
megfelel. Klauzál-tér 9. 21312 
EGY vagy két azoba. jóbeosztású 
konyhás főbérleti lakást keresek. 
„Nagyon sürgős'' jeligére. 21284 
EGY szoba, konyha, előszoba, kam-
ra jószágtartásois lakásom elcserél-
ném 2 vagy 3 szoba, konyhásért. 
Cím a kiadóban. 21259 

ELVESZETT egy sárgaszőrű tacsi-
keverék kölyökkutya Újszegeden, A 
becsületes megtaláló vagy nyomrave-
zető jutalomban részesül. Bethlen-u. 
1 szám. 21321 
Ü Z L E T E M E T november 6-án 
Klauzál-tér 3 szám alá (Kigyó-
gyógyszer?ár mellé) helyezem át. — 
P Reich Erzsi. 
RETIKÜLÖK, bőröndök, iskolatás-
kák, mappák, erszényeket készít és 
átalakít Szekszárdy bőröndös mes-
ter, Lenin-u. 3. 
SZABÓ György névre szóló pénztár-
ca elveszeti nagyon fontos iratokkal. 
A megtaláló a pénzt megtarthatja, a 
többit adja le Tápai-rét 11/a. sz. 
alá. 21294 
ÓCSKA kalapját ne dobja el, Mencz 
kalapos újjáfesti és formázza. Du-
gonics-tér 2. 21311 
SZATYMAZI szőlőbe hozzáértő nagy-
családos lakost keresünk. Attila-u. 3, 
Kátai Testvérek. 31322 
BARNA aktatáska raktárkönyvvel el-
veszett. A becsületes megtaláló 
Olasz vendéglőben adja le. 21314 
SZEGEDI Horgász Egyesület értesíti 
tagjait, hogy minden vasárnap dél-
előtt 10—12 óráig pénztárórá? tart . 
Vezetőség. 21305 
KECSKETARTÓK figyelmébe. Szép 
nagy bakokkal 5 forintért fedeztetni 
lehet. Retek-utca 25 alatt. 21295 
MÜLHOFFER V. műőrásnál kiváló 
svájci órák. karórák átalakítása, 
cserék. Javítások felelősséggel. Szé-
chenyi-tér 9. 21308 
Trágva szalmáért elcserélhető. Pe-
tőfi Sándor-sugárút 10. 21273 
ÖRDÖG Ferenc mértékutáni férfi-
szabó üzletét áthelyezte dr Kiss 
Menyhért-ufcába. volt Ákos magke-
reskedö helyiségébe. 
FÉRFIKALAPOK tisztítása. festése, 
kisebb-nagyobb átformázása Ruzies-
ka, Apponyi-u. 20. (Fogadalmi temp-
lom mellett.) 
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